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6 mars kl. 18.30 Årsmöte
Vi inleder med årsmötesförhandlingar. 
Valberedningen har utfört sitt arbete. Ni är välkomna att ta del av 
styrelsens information om föreningen. 
Leon Axelsson-Wirèn från Oskarshamns fågelklubb berättar om fåglar
runt omkring oss. 
Vi bjuder på fika. OBS! Nyrenoverad lokal. Vänligen ta med inneskor.
Plats: Skogens IF bågskyttelokal, Oskarshamn

10 april kl.18.30 Medlemsmöte på Fredriksbergs Herrgård
En helkväll med föredrag och mat! 
Vi startar kvällen med föredrag i Stallet. Kerstin Blomdahl föreläser och visar
bilder “Året runt i min trädgård”.
Vi fortsätter kvällen uppe i Herrgården med en bit mat och kaffe.
För endast 100 kr/medlem bjudes vi på en vårlig gårdskyckling inkl. lättöl alt. 
mineralvatten samt kaffe med nybakat. Annan dryck, tex. vin finns att köpa.
Anmälan senast den 26 mars. Anmälan är bindande. Pris: Ej medlem 175 kr.
till Gunnel Bogholt, 070-6576099, e-mail: gunnel@bogholt.com
eller Lena Bärring 0491-10753, e-mail: lena.barring@gmail.com     

3 maj kl.18.30 Årets Trädgård 2016 
utsedd av Tidskriften Drömhem och Trädgård

Peter Bryngelsson föreläser om hur han och hans fru förvandlat en mager
och stenig smålandsjord i Kuppramåla till en vacker trädgård, där även rosor trivs.
Plats: Kikebokyrkan      Fri entrè för medlemmar; övriga 50 kr. Fika 20 kr.

10 juni kl.9.30             Försommarpromenad i Stensjöby 
Medtag matsäck!

Samåkning: Kl.9.00 - träff vid Arenans parkering.

1 juli kl.10-17               Tusen Trädgårdar   
öppna trädgårdar över hela landet

Välkomna till Dieter Schmatz, Littorinav. 8, Oskarshamn
Kerstin Blomdahl och Jörgen Gustafsson, Övre Lotsgatan 7, Påskallavik

25 augusti kl.9.00        Trädgårdsbesök i Läckeby - en utflyktsdag!
“Svensk, dansk, engelsk trädgårdsinspiration möts i Vera Haugaards och 
Hans Olofssons underbara trädgård”. De kallar trädgården sin lekplats och 
har fyllt den med rosor, grönska och många rum.
Under dagen hinner vi med att besöka någon handelsträdgård runt Kalmar.
Samåkning: Kl.9.00 - träff vid Arenans parkering. Medtag kaffekorg!

Oscarshamns Trädgårdsförening sponsrars av:

Aktiviteter som arrangeras av andra föreningar.
9-11 mars                        Trädgårdsmässa i Jönköping, på Elmia
20-22 april                       Trädgårdsmässa  i Växjö, i Tipshallen
Trädgårdsmässorna arrangeras parallellt med Bomässor, för mer 
information: Besök Compass Fairs Sweden hemsida www.bomassa.se

22-25 mars Nordiska Trädgårdar 2018 
Plats: Älvsjömässan, Stockholm
Resan till Nordiska Trädgårdar med Gårdbybuss går endast under 23-24 mars.
Anmälan till Gårdbybuss tel 0485 33070 eller e-post: info@gardbybuss.se
Kontakta Gårdbybuss för mer information eller besök www.gardbybuss.se

12 maj kl 10.00 -14.00 Trädgårdsdags i butiken DIN Trädgård
Vi möter våren med nya växter och träffar representanter från
olika företag som ger tips och råd.
Alla medlemmar får 10% rabatt på hela sortimentet under dagen
mot uppvisande av medlemskort.
Information: kontakta Ulla Tengel, tel 070-1144672

16 juni kl.14-17 Grön titt
Storåkerbackens Koloniförening bjuder in oss för rundvandring bland blommande
pioner.

22 september Skördefest i Kristdala

4 oktober kl.18.30 Trädgårdens vänner och ovänner 
Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård
föreläser om bla trädgårdens växtskydd.
Plats: Kikebokyrkan             Fri entrè för medlemmar; övriga 50 kr. Fika 20 kr.       

För att lära känna varandra ännu bättre i föreningen är det
posititivt om du bär namnbrickan vid våra sammankomster!
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